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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete  

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról1 
 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 92. §-ában, és 132. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

I. FEJEZET 
Általános szabályok  

 
A rendelet hatálya 

 
1. § A rendelet kiterjed a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvényben meghatározott 
személyekre, akik Makó város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkeznek. 
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák 
 

2.§ (1) Makó Város Önkormányzata a következő személyes gondoskodást ellátási formákat tartja fenn: 
a) szociális alapszolgáltatások: 

 aa) étkeztetés,  
 ab) házi segítségnyújtás, 
 ac) családsegítés, 
 ad) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
 ae) tanyagondnoki szolgáltatás,  
 af) nappali ellátás: 

 afa) Idősek Klubja, 
 afb) Hajléktalanok Nappali Melegedője, 

b) szakosított ellátások: 
 ba) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: 

 baa) Időskorúak Gondozóháza, 
 bab) Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye. 

(2) Makó Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat az Egyesített 
Népjóléti Intézmény útján biztosítja. 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének jogosultja 
 

3. § Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokra jogosult, aki a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló törvényben és az e rendeletben meghatározott szociális rászorultság 
feltételeinek megfelel. 
 

Az ellátás igénybevételének módja 
 

                                            
1 Módosította: 38/2011. (IX.29.) Makó ör. , 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet, 8 /2013.(III.28.) önkormányzati 
rendelet, 12/2014.(III.27.) Makó ör., 8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet, 8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet, 
11/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. április 28. napjától, azzal, hogy rendelkezéseit 2016. április 01. 
napjától kell alkalmazni. 
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4. §  Az ellátást igénybe vevőt a szociális ellátás igénybevételének feltételeiről, az eljárás menetéről 
tájékoztatni kell. 
 
 

Eljárási rendelkezések 
 

5. § (1) A személyes gondoskodás formáinak igénybevételére irányuló kérelmet az Egyesített Népjóléti 
Intézményhez lehet benyújtani. 
(2) A kérelemhez csatolni kell: 

a) a térítési díj megállapításához szükséges jövedelemigazolásokat, 
          b) egészségi állapotra, betegségre vonatkozó igazolásokat. 
(3) A kérelem elbírálása előtt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 
SZCSM rendeletben foglaltaknak megfelelően előgondozást kell végezni, melyet az Egyesített Népjóléti 
Intézmény lát el. 
(4) A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások iránti kérelemről az Egyesített Népjóléti Intézmény 
intézményvezetője dönt. A döntésről írásban értesíti az ellátást igénylőt, vagy annak törvényes 
képviselőjét. Az ellátás megkezdésekor az igénylővel, vagy annak törvényes képviselőjével a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben foglaltak szerint megállapodást köt. 
(5)Az intézményvezető a megállapodást 15 napon belül megküldi az önkormányzatnak 
(6) Ha a kérelmező jövedelmi viszonyairól valótlan adatot közöl, vagy a szociális ellátást biztosító szervet 
egyéb módon megtéveszti, köteles az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározottak szerint. 
(7) A szociális szolgáltatásban részesülőkről az Egyesített Népjóléti Intézmény minden év január 31-ig és 
július 31-ig egyeztető listát küld az önkormányzat részére. Az egyeztető listán az azonosító adatokon túl a 
szolgáltatás formáját és kezdő időpontját is fel kell tüntetni. Amennyiben két jelentés között eltelt időben 
a szociális szolgáltatás formája megváltozott, vagy a szolgáltatás megszűnt, annak időpontját is közölni 
kell.  
 
6. § Ha az ellátott, vagy annak törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi 
térítési díj összegét vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az 
önkormányzathoz fordulhat. 
 
 

Soron kívüli elhelyezés szabályai 
 

7. § (1) Ha a kérelmező élete, vagy testi épsége veszélyben kerül, az intézményvezető döntése alapján 
azonnali ellátás biztosítható. 
 (2) Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem esetén az igény kielégítésének sorrendjéről az 
intézményvezető, az intézmény orvosa és a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete illetékes, 
szociális ügyekkel foglalkozó Bizottságának elnöke bizottságban dönt. 
 
 

 
Térítési díj 

 
8. §  (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló törvényben meghatározott ellátások kivételével térítési díjat kell fizetni. 
(2) A térítési díjat Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete minden év március 31. napjáig állapítja 
meg. A képviselő-testület a térítési díjat korrigálhatja, amennyiben a szolgáltatási önköltség év közben 
változik.  
(3) A fizetendő térítési díjakat e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
(4) Térítési díj  tartozás esetén kérelemre annak részletekben történő visszafizetése engedélyezhető.  
(5) Behajthatatlan tartozás esetén az intézményi térítési díj tartozás elengedhető. 
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások megszűnésének esetei 
 

9. § Ha a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény és e rendelet másként nem 
rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás megszűnik: 
a) a jogosult, vagy annak törvényes képviselője kérelmére a megállapodásban foglaltak szerint, 
b) a szociális szolgáltatást a jogosult szándékosan akadályozza, 
c) a személyi térítési díjat határidőben nem fizeti, 
d) a házirendben foglaltakat súlyosan megsérti,  
e) a jogosultnak a településről történő elköltözésével, 
f) a jogosultsági feltételek megszűnésével, 
g) a jogosult halálával. 
 
 

II. FEJEZET 
Egyes ellátási formákra vonatkozó különös szabályok 

 
 

Szociális étkeztetés 
 

10. § (1)2 A szociális étkezés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult, aki étkezését önmaga 
részére nem képes biztosítani és 
a) a 62. életévét betöltötte, vagy 
b) korhatárra tekintet nélkül, akinek 
ba) egészségi állapota, vagy 
bb) fogyatékossága, vagy 
bc) pszichiátriai betegsége, vagy 
bd) szenvedélybetegsége, vagy 
be) hajléktalansága 
indokolja. 
 (2) A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat vagy nyilatkozatokat lehet elfogadni: 
a) a (1) bekezdés ba) és bd) pontokban meghatározott esetekben háziorvosi, szakorvosi igazolást, 
b) a (1) bekezdés bb) pontban meghatározott esetben fogyatékossági támogatást, vakok személyi 
járadékát, vagy magasabb összegű családi pótlékot megállapító, folyósítását igazoló határozatot, 
szakvéleményt, vagy  iratot, 
c) a (1) bekezdés bc) pontban meghatározott esetben pszichiáter vagy neurológus szakorvosi 
szakvéleményt, 
d) (1) bekezdés be) pontban meghatározott esetben a lakcím igazolására személyi igazolványt, vagy 
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, 
vagy akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 A bekezdést módosította: 38/2011. (IX. 29.) Makó ör. 1. §, hatályos: 2011. október 1-jétől. 
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Házi segítségnyújtás 
 

11. § (1) Házi segítségnyújtás kizárólag a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben 
meghatározott feltételekkel nyújtható. 
 (2) A házi segítségnyújtást a szociális gondozó az Egyesített Népjóléti Intézmény intézményvezetőjének 
engedélyével megtagadhatja, ismételt esetben az ellátás megszüntetését kezdeményezheti, ha a 
segítségnyújtásra jogosult a szociális gondozót munkájában szándékosan akadályozza, vagy testi épségét 
veszélyezteti. 
 

Idősek Klubja 
 

12. § (1) Az Idősek Klubjába történő ellátásra az az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött időskorú jogosult, 
aki nappali ellátásra szorul. 
(2) Az ellátást igénybe veheti az a nyugdíjas, vagy nyugdíjszerű ellátásban nem részesülő egyedülálló, 
egyedül élő, vagy a családban élő időskorú is, aki a családi gondoskodást napközben hiányolja. 
(3) Az ellátás biztosításánál előnyt élvez az az időskorú, aki egyedül él, vagy akinek jövedelmi viszonyai 
alacsonyak, vagy szociálisan hátrányos helyzetű. 
(4) Kivételesen indokolt esetben ellátásra jogosult az a 18. életévét betöltött személy is, akinek egészségi 
állapota azt indokolja és napközben ellátásra más nappali intézményben nincs lehetősége. 
(5) Nem veheti igénybe az ellátást az a személy, aki: 

a) mozgásában oly mértékben korlátozva van, hogy önállóan vagy segítséggel nem képes eljárni a 
klubba, vagy 

 b) fertőző beteg vagy kórokozó hordozó, vagy 
 c) elmebeli állapota ezt kizárja, vagy 
 d) közösségi életvitelre önhibájából nem képes. 
(6) Az ellátás határozott vagy határozatlan időtartamra biztosítható. 
 

Tanyagondnoki szolgáltatás 
 

13. § (1) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok közé az alábbiak tartoznak: 
a) személyszállítási feladatok, 
b) kapcsolattartási feladat az önkormányzat és a lakosság, továbbá az önkormányzati intézmények és 

a lakosság között, 
c) egyéb. 

 
(2) A tanyagondnoki szolgáltatás személyszállítási feladatai között elláthatja: 

a) az óvodások és általános iskolások oktatási, nevelési intézménybe történő szállítását, 
b) az óvodások és általános iskolások önkormányzati, vagy egyéb, települési rendezvényekre történő 

szállítását, 
c) a betegek orvoshoz szállítását. 

 
(3) A tanyagondnoki szolgáltatás egyéb feladatai között elláthatja: 

a) bevásárlást, 
b) gyógyszerkiváltást, 
c) levelek, csomagok feladását, 
d) lakossági ügyek intézését. 

Időskorúak Gondozóháza 
 

14. § (1) Időskorúak Gondozóházában elhelyezésre jogosult az, aki: 
a) nyugdíjkorhatárt betöltötte, de egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, 

vagy 
b) 18. életévét betöltött személy, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni, vagy 

 c) nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt. 
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(2) Az ellátás egy év időtartamra biztosítható, vagy különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény 
orvosa szakvéleményét figyelembe véve, egy évvel meghosszabbítható. 
 
 
 
 
 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörök 
átruházása 

 
 

15. §  Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
díjtartozásával kapcsolatos hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházza át. 
 
 

Szociálpolitikai kerekasztal 
 

16. § A szociálpolitikai kerekasztal tagjai:  
- az Egyesített Népjóléti Intézmény vezetője, 
- a Marosmenti Idősek Otthona vezetője, 
- a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete illetékes, szociális ügyekkel foglalkozó Bizottságának 
elnöke, aki a kerekasztal tagjai között Makó Város Önkormányzatát képviseli, 
- az Újvárosi Református Egyház vezetője, 
- a Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselője, 
- a háziorvosok részéről az átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóháza orvosa. 
 

 
III. FEJEZET 

Záró rendelkezések 
 

17. § (1) Az e rendeletben foglaltakat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény, a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjáról szóló Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló  
NM rendelet, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló SZCSM 
rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésének feltételeiről szóló SZCSM rendelet vonatkozó rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. 
(2) Ezen rendelet 2011. szeptember 1. napján lép hatályba. E rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is 
alkalmazni kell. 
(3) Egyidejűleg a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2000. (III.30.) Makó ör. 
valamint az azt módosító 20/2000. (III. 30.) Makó ör., 32/2000. (XI. 30.) Makó ör., 36/2001. (XI. 
29.) Makó ör., 2/2002. (II. 28.) Makó ör., 44/2002. (XII. 19.) Makó ör. 52/2004. (XII. 16.) Makó 
ör., 61/2005. (XII. 15.) Makó ör., 41/2006. (XII.14.) Makó ör., 18/2007. (VI. 28.) Makó ör. 5. §-
a, 5/2008.(III.27.) Makó ör., 4/2009. (III.26.) Makó ör., 19/2009. (VI. 25.) Makó ör., 4/2010. 
(IV. 01.) Makó ör., 18/2010. (X.18.) Makó ör., 14/2011. (III.31.) Makó ör. rendeletek hatályukat 
vesztik. 
 

Dr. Buzás Péter s.k.                                                Dr. Bánfi Margit  s.k. 
                          polgármester                                                                 jegyző 
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1. MELLÉKLET a 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelethez3 
 

 
 
 

1./ Szociális étkeztetés (ebéd)   
 

Akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum  
150 %-át nem haladja meg:   360 Ft/adag 
 
Akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 
150 %-át meghaladja: 600 Ft/adag 

 
 

Ebéd házhoz szállítása  60 Ft/nap 
 

2./Házi segítségnyújtás 690 Ft/óra 
 
3./Jelzőrendszer (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás): 115 Ft/készülék/nap 
 
4./Nappali ellátást nyújtó intézmény 
 

Idősek klubja 
bent tartózkodás díja: 20 Ft/nap 
ebéd: 600 Ft/fő/nap  

 
5./Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 
 

Időskorúak gondozóháza napidíj: 2900 Ft/nap 
Időskorúak gondozóháza havidíj: 87000 Ft/hó 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                            
3 Módosította: 38/2011. (IX. 29.) Makó ör. 2. §, 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. §, 8/2013.(III.28.) önkormányzati 
rendelet 1. §., 12/2014.(III.27.) Makó ör. 1. §-a, 8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a., 8/2016. (III.31.) 
önkormányzati rendelet 1. §-a, 11/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. április 28. napjától azzal, 
hogy rendelkezéseit 2016. április 01. napjától kell alkalmazni. 


